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fereastră spre alte lumi  I
marmură verde de guatemala
240x40x10 cm
prelucrare computerizată: alex rotea
sculptură în proces de realizare
4000 €  
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asumând prin natura sa o abordare care supra-interpretează 
un text muzical, sculptura  simbolizează nevoia de înălţare a 
actului artistic dincolo de tendinţa de a limita expresivitatea 
la nivelul elementelor ce pot fi facil verbalizate şi explicate, 
aspect care de regulă conduce interpretarea spre previzibil şi 
repetabil, elemente insuficiente pentru apropierea de un ideal 
artistic veritabil

soclul 

reprezintă principiile fundamentale ale interpretării muzicale, 
fără de care abordarea interpretativă nu poate accede 
consistenţa unui act artistic

cubul 

portativ stilizat, a cărui formă (rigidă, pătrăţoasă) subliniază 
mărginirea capacităţilor expresive ale notaţiei muzicale

nota 

metamorfozarea simbolului notaţiei muzicale. profunzimea 
unui act artistic muzical nu poate fi relaționată nivelului 
superficial al efectelor sonore, ce refuză dificilul parcurs al 
filtrărilor conotative, ci este identificabilă în încercarea de a 
comunica tocmai ceea ce scapă posibilităților comune de 
verbalizare (motiv pentru care nota nu se mai află pe portativ, 
ci deasupra acestuia, codiţa având o formă care îi permite să 
sugereze monumentalitatea expresiei artistice autentice) 

foiţa de aur 

subliniază importanţa desluşirii semnificaţiilor consemnate 
scriptic în partitură, dincolo de notaţia propriu-zisă 
(înveşmântarea notei cu foiţă de aur) şi că doar acestea 
au puterea de a înălţa actul artistic către inefabil (placarea 
coloanei cu aceeaşi foiţă de aur)

viziunea artistică a sculpturii abordează fenomenul muzical 
prin prisma unei senzorialități care cuprinde dar transcende 
obiectivitatea auditivă. prin transparenţa notei, care părăseşte 
tiparul notaţiei convenţionale, percepţia asupra discursului 
muzical este definită prin capacitatea de identificare a 
substraturilor conotative ale textului muzical, care necesită 
o disponibilitatea interioară de a procesa în manieră creativă 
informaţiile din partitură
această abordare a actului artistic evită prin explorarea 
propriilor interogaţii şi reflecții combustia rapidă a resurselor 
interpretative

dr. lucian gheju

spre desăvârșire
granit, stejar,

lemn stratificat, aur
54x10x10 cm

A.D. 2013
colecția gabriel banciu 

o lucrare în acest spirit se poate 
realiza în lemn pentru 500 €

şi în bronz pentru 2000 €
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fereastră spre alte lumi  II 
lemn de salcâm, aur
33x7x7 cm
A.D 2013
sculptor liviu mocan
400 €  
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fereastră spre alte lumi  III
lemn de salcâm, aur
33x7x7 cm
A.D 2013
400 €  
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fereastră spre alte lumi  IV 
lemn de salcâm, aur
33x7x7 cm
A.D 2013
400 €  
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fereastră spre alte lumi  V 
lemn de salcâm, aur
33x7x7 cm
A.D 2013
400 €  
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sunet de orgă  
tub de orgă, oglindă,
marmură albă de moneasa
54x18x18 cm
A.D. 2013
600 €
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sămânța (nota muzicală)
bronz, marmură albă de moneasa, acrilic
25x10x10 cm
A.D. 2009
colecția marianne brune

o lucrare în acest spirit se poate realiza în bronz pentru 700 €





18



19

cartea cu mărgăritare muzicale  
stajar, calcar de baciu, perle
25x13x9 cm
A.D. 2013
800 € 
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efemeretern
bronz, granit
47x41x41 cm
A.D. 2009
2500 €
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corzi
ipsos patinat
70x25x2 cm
A.D. 2003
200 €
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clopotul
bronz, marmură
38x9x9 cm
A.D. 2008
600 €



foto: radu pop
design: robert purcărea

tel.: 0264.431.824, e-mail: gpo@idea.rotipărit la

ferestre spre alte lumi
(studiu în creion)

fereastră spre alte lumi
(ein deutsches requiem de johannes brahms)

lemn de stejar, aur
33x7x4 cm, A.D 2013
400 €  





fundația El 2013

liviu mocan
sculptor

eu caut să lustruiesc oglinzi pentru cer
www.invitationsculpture.com

facebook: invitationsculpture/decalogue
www.liviumocan.com

email: liviumocan@gmail.com

str.colinei nr.11,cod 400520,
cluj-napoca,romania

mobil   0040 745 396 607


